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te brengen. De inwijding gaat gepaard met een symbolisch ritueel.

Zc’u^d—3 en Maria 
behoorde aanvankelijk

Jaargetijde:
jaarlijkse herdenking van de sterfdag van een overledene, gebruikelijk van; 
geloof beleefde men de sterfdag als een dies natalis, een geboortedag. 
In deze kerk kost een jaargetijde 8 euro (tarief 2009).

Ite Missa est:
‘Gaat heen de Mis is afgelopen’, gesproken aan het einde van een eui

xleedinlHO.Hij 
om diens land te 

>nheilige van

Jaargedachteniskruis: .
in vele kerken bestaat het gebruik om tijdens de avondwake een kruisje met de naam van 
overledene aan te brengen op een gedachteniswand, vaak krijgen de nabestaanden dl 
eerstvolgende Allerzielenviering mee naar huis ter blijvende herinnering.

Johannes: 
lievelingsleerling van Jezus, verschijnt in het Nieuwe Testament als zoon van Zebedeus 
Salome en als broer van Jacobus de Meerdere. Hij was visser bij zijn vader en ' 
tot de volgelingen van Johannes de Doper en reisde Christus na.
Uiteindelijke verkeerde hij in de engere kring van leerlingen rond Jezus. Hij was aanwezig toen Jezus 
de dochter van Jairus uit de dood opwekte, bij de gedaanteverandering op de berg Tabor en bij de 
gevangenneming van Jezus in hof van Gethsemane. Christus gaf hangend aan het kruis, Johannes de 
zorg van zijn moeder. Na de opstanding begaf hij zich naar het graf van Jezus. Bij de gouden poort vai 

eruzalem genazen hij en Petrus een lamme. Op latere leeftijd verbleef hij te Efeze en werd onder 
keizer Domitinaus. (81-96)i verbannen naar Pathmos, waar hij de Apocalyps schreef. Onder het bewinc 
van keizer Nerva (96-98) keerde hij terug naar Efeze. Symbool van Johannes is de adelaar. 
Feestdag 27 december.

Introitus: . unu(j van het lied g^
openingslied waarmee in de Latijnse liturgie de eucharistieviering begint. De i 
dikwijls de leidende gedachte van de viering.

I.N.R.I.:
Latijns en betekent: ‘Jesus Nazarenus Rex ludaeorum’ en betekent ‘Jezus van ’ je 
Joden’. Dit opschrift liet Pontius Pilatus aan het kruis vasthechten. De betekenis is e re e 
veroordeling van Jezus.

Isidorus:
heilige, boerenknecht die in 111 n • > .

tj r ’. üle ver van Madrid, de stad waar hij de patrooi

Een biografie over hem, die 150 iaa
H^wa1611 ^16 hem toe8eschreven worden *s 8eschreven, is niet erg betrouwbaar het bevat vele

Mana Toribia werd ook als Zenheiltee el‘jke buurman en een zeer gelovige christen. Zijn vrouw 
huwelijksleven. Zijn werkgever Ju^d/v ze stierf in 1175- W '<^e een vroom
Hij weï SoffenPdnbare ketkdienSt dee! teTemen.3006106 hem Hij de

ialZn Van de hoereTmTSvmbè6 fataal Werd' HiJ stierf op 15 mei 1170

g Staten van Noord-Amerika 25 oktober.
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Bij mijn aantreden als koster van de Heilige Mattheuskerk in 1999, ben ik reeds begonnen met het mij 
eigen maken van de kennis van de verschillende voorwerpen en gebruiken in deze kerk. Jaren lang ben 
ik verstoken geweest van deze kennis, omdat ik bij mijn vorige betrekking dit niet nodig had 
(Defensie). Indien ik iets wilde weten ging ik naar de aalmoezenier.
Als onderofficier moest je soldaten leren elk voorwerp, evenement te benoemen en niet omschrijven 
als dat eivormige ding als je een handgranaat bedoelde. Ik heb dan ook geprobeerd mij deze kennis 
“eigen” te maken en heb die dan ook vaak weer gebruikt bij rondleiding in de kerk bij elke 
openstelling op woensdag- en zaterdagmiddag.
Dhr. Hulshof stelde mij voor om deze kennis periodiek te publiceren in de ECHO, hetgeen na enige 
aarzeling van de redacteur toen ook geschiedde. Men vond dit eigenlijk niet nodig. De ECHO moest 
geen opvoedkundig blaadje worden. Gelukkig is dat wel gebeurd. Dhr. Hulshof deed het religieuze 
gedeelte en ik het geschiedkundige. Toch hebben we vaak nog meegemaakt dat mensen het hadden 
over dat kastje (tabernakel), of: “ waar staat de paaskaars”, terwijl deze kaars toch erg opvallend op het 
priesterkoor stond. Ook werd er aan kinderen uitgelegd dat de apostel ter linkerzijde van het reliëf de 
Heilige Matthias was, in plaats van de Heilige Mattheus.
Wij hebben geprobeerd deze problematiek met dit boek enigszins op te lossen. Men kan dit boek dan 
ook gebruiken als een soort bandleiding als men meer wil weten van bepaalde voorwerpen, kerkelijke 
feesten, gebruiken, vieringen en sacramenten.
Ook is het een poging onzerzijds de oude symbolen die in de kerk en in de liturgie gebruikt worden te 
belichten vanuit een historische achtergrond.
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Eric Robbert James (Jim) Revius geboren 4 november 1939 in 
Malang (Nederlands Indië).
In 1950 met grootouders naar Nederland vetrokken en woonde eerst 
een tijd in Valkenburg (L), alwaar ik les kreeg op een Rooms- 
Katholieke Broedersschool.
Verhuisd naar Krommenie in 1952, daar de MULO doorlopen tot 
1956 en daarna een opleiding gevolgd op de Telegraafschool in 
Amsterdam van 1956-1958 en diploma gehaald als marconist bij de 
koopvaardij.
In 1959 opgeroepen voor de dienstplicht bij het Regiment Verbin- 
dingstroepen en in 1961 beroepsmilitair geworden en geplaatst 
bij de Onderofficiersschool in Weert. Na het behalen van de 
sergeantsbul bij verschillende onderdelen geplaatst, waarvan een 
jaar bij de Troepenmacht in Suriname.
Op 12 augustus 1979 geplaatst in Kamp Holterhoek en daar op 
1 december 1994 de militaire dienst verlaten als Adjudant- 
Onderofflcier-Instructeur.
In 1999 op vrijwillige basis koster geworden van de Heilige 
Mattheüskerk en na een verschil van mening met het kerkbestuur in 
2007 hiermee gestopt.
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JAN HULSHOF

Reeds vanaf mijn l(f levensjaar ben ik actief betrokken geweest bij 
de liturgie in onze Mattheüskerk. Zoals dat in die tijd gebruikelijk 
was werden jongens misdienaar. Bij het verlaten van de lagere 
school was het ook gebruikelijk dat je daar mee stopte. Je was dan 
niet meer ‘beschikbaar' voor rouw- en [rouwdiensten. Maar al 
spoedig kwam men bij mij terug om te vragen of ik beschikbaar was 
als, zoals dat toen heette, 'groot misdienaar '. Ook toen was er 
schaarste voor deze functie. Deze categorie werd ingezet om te 
dienen in de Hoogmis op de zondagmorgen. Sinds die tijd ben ik 
altijd, op één of andere manier verbonden gebleven met de liturgie. 
Ik heb mij daar steeds in verdiept en was nieuwsgierig wat er in die 
bijbel stond en de betekenis van vele handelingen en gebruiken. 
Toen ik in 1962 werd uitgezonden naar het voormalig Nederlands 
Nieuw-Guinea had ik voor onderweg van mijn moeder een boek 
meegekregen ‘Het nieuwe Testament' Tijdens de bootreis en het 
verblijf daar heb ik, mede bij gebrek aan andere literatuur, dit boek 
meerdere keren gelezen en begon het steeds interessanter te vinden. 
Aan het begin van de jaren 70 leerde ik hier in Eibergen pater Nico 
de Haas kennen. Ik heb vele jaren bij hem bijbel studie gedaan en 
hij heeft me verder veel geleerd over liturgie, de betekenis van veel 
dingen, hoe een overweging te maken en vooral wat je als leek wel 
en niet moet doen. Vanaf de tijd dat de leek binnen de kerk in beeld 
kwam (na het 2e Vaticaans Concilie) heb ik mij op bijna alle fronten 
beziggehouden met liturgie. Naast de parochie Eibergen heb ik nog 
een vijftal jaren diensten gedaan in Netterden. Vijfjaar geleden heb 
ik mijn werkzaamheden binnen de kerk beëindigd door toedoen van 
een werkgroep en bestuur en zet mij sindsdien alleen nog in voor de 
liturgie en liturgische vieringen in de Meergaarden, voor zowel 
Rooms-Katholieke- als niet Rooms-Katholieke diensten.
Dingen kunnen in het leven soms een onverwachte wending krijgen.
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